
PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA – EDITAL N° 001/2015 

 

Abertura de prazo para solicitação de serviços pelas entidades 

cadastradas no Projeto Serviços e Cidadania e sediadas em 

Curitiba e Região Metropolitana 

 

 

O INSTITUTO GRPCOM, pessoa jurídica de direito privado sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.955.882/0001-08, com sede na 

Rua Júlio Perneta, nº 526, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, 

torna pública a abertura de prazo para solicitação de serviços pelas entidades 

cadastradas no Projeto Serviços e Cidadania. 

 

 

1. O PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA 

 

1.1. O PROJETO SERVIÇOS E CIDADANIA tem o objetivo de atuar como 

orientador e facilitador de serviços e oportunidades voltadas ao fortalecimento e 

sustentabilidade de entidades do terceiro setor, identificando e intermediando 

prestação de serviços fornecidos voluntária e gratuitamente por profissionais, 

instituições de ensino superior, empresas e ONGs parceiras. 

 

1.2. O objetivo do presente edital é promover uma maior qualidade no 

atendimento às solicitações das entidades do terceiro setor a partir da seleção 

daquelas demandas que mais estejam de acordo com os objetivos do Projeto 

Serviços e Cidadania e com a capacidade de atendimento e acompanhamento 

da equipe do Instituto GRPCOM e de seus parceiros.    

 

 

 



 

 

2. ENTIDADES APTAS PARA SOLICITAR SERVIÇOS 

 

 2.1. Estão habilitadas para solicitar serviços oferecidos as organizações 

não governamentais previamente cadastradas no projeto Serviços e Cidadania, 

nos termos de seu Regulamento e que estejam sediadas em Curitiba e/ou 

Região Metropolitana (inclui litoral paranaense). 

 

 

3. PRESTADORES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. São prestadores de serviços as pessoas físicas ou jurídicas – 

denominadas parceiros – que assinaram o Termo Voluntário de Adesão e 

Compromisso ao Projeto Serviços e Cidadania, nos termos de seu Regulamento. 

 

 

4. SERVIÇOS OFERTADOS 

 

 4.1. Serão ofertados às entidades cadastradas os seguintes serviços: 

 

4.1.1. Na área de comunicação:  

 

a) Campanha de divulgação: criação de campanhas para rádio 

(spots), TV (vídeo institucional), Internet (banners) e/ou veículos 

impressos (anúncios). 

b) Criação de site institucional: criação de página institucional para a 

Internet: layout, programação e conteúdos. 

c) Design de Produto: concepção e desenvolvimento de objetos para 

comunicação e geração de renda. Inclui também a criação de 



embalagens e de outros itens que facilitem a execução das 

atividades da ONG. 

d) Identidade visual: criação de logomarcas, elaboração de manual de 

aplicação de logomarcas, papel timbrado, cartão de visita e outros 

materiais gráficos. 

e) Media Training: preparar representantes institucionais para 

conceder entrevistas para veículos de comunicação, além de 

orientar sobre a construção e uso dos diferentes formatos de 

mídias (site, blogs, mídia social). 

f) Planejamento de comunicação: diagnóstico, estratégia e plano de 

comunicação organizacional, que envolve as ações de comunicação 

institucional, assessoria de imprensa, publicidade, redes sociais, 

etc. 

g) Traduções: tradução de textos e documentos para outras línguas 

como inglês, espanhol e francês. 

 

4.1.2. Na área de gestão: 

 

a) Apoio contábil-financeiro: avaliação da situação financeira e 

econômica da organização, para aprimoramento da gestão de 

recursos. Orientação para a implantação de demonstrativos, 

relatórios e análises contábil-financeiras. 

b) Avaliação e monitoramento: definição, acompanhamento e análise 

de indicadores de impacto nas áreas de atuação da organização.  

c) Gestão e planejamento de projetos: orientações sobre as diferentes 

metodologias e ferramentas de planejamento, gerenciamento, 

execução, monitoramento e controle de projetos. 

d) Gestão de pessoas: estruturação de programas de gestão de 

pessoas, desenvolvimento profissional, gestão de performance, 

avaliações, entre outros. 



e) Planejamento estratégico: definição do propósito da organização 

(missão e visão), análise de ambiente interno e externo, criação e 

estruturação de um plano de prioridades e estratégias que 

respondam aos objetivos principais da instituição.  

f) Mapeamento e gestão de processos: identificar e definir os 

principais fluxos de trabalho da instituição/projeto, bem como as 

atividades para o seu correto desenvolvimento. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

5.1. A seleção das solicitações observará os seguintes critérios 

(respeitados os termos do item 2 deste edital):  

 

5.1.1. A instituição deve estar sediada na cidade de Curitiba ou em 

algum município da Região Metropolitana (inclui litoral do Paraná). 

 

5.1.2. Empoderamento gerado pelo serviço solicitado (gera autonomia, e 

não dependência). 

 

5.1.3. Incremento da capacidade da entidade cadastrada em alcançar 

resultados e gerar transformações na comunidade. 

 

5.1.4. Diagnóstico da real necessidade da entidade cadastrada em relação 

à solicitação feita.  

 

5.1.5. Disponibilidade de parceiro com expertise para atender à 

solicitação. 

 

5.1.6. Capacidade da entidade cadastrada em acompanhar, participar e 

se envolver com a execução do serviço. 

 



5.1.7. Prioridade para os serviços com previsão de término em 2014. 

 

 

6. PROCEDIMENTO E PRAZOS  

 

 6.1. A solicitação de serviços deverá ser feita exclusivamente pela 

internet e respeitar o seguinte procedimento: 

 

6.1.1. Preenchimento de formulário no site do INSTITUTO GRPCOM 

(http://www.institutogrpcom.org.br/servicos-e-cidadania/solicite-um-

servico), entre os dias 18 e 28 de fevereiro de 2015.  

 

6.1.2. Após o fim do prazo para solicitação de serviços, as solicitações 

serão cadastradas, classificadas e analisadas conforme a natureza do 

serviço solicitado e observando os critérios do item 5. Na sequência, as 

solicitações selecionadas após avaliação serão encaminhadas para os 

parceiros.  

 

6.1.3. O INSTITUTO GPRCOM não se responsabiliza por inscrições não 

concluídas devido a falhas tecnológicas, tais como problemas em 

servidores, na transmissão de dados, na linha telefônica, em provedores 

de acesso ou por lentidão nos servidores do INSTITUTO GRPCOM, 

provocada pelo excesso de acessos simultâneos nos últimos dias do 

processo seletivo. Por essa razão, recomenda-se aos interessados que 

concluam suas inscrições com antecedência, evitando eventuais 

dificuldades técnicas que, porventura, se verifiquem nos últimos dias do 

prazo de inscrições.  

 

6.1.4. Cada entidade cadastrada poderá solicitar apenas um serviço. 

Caso ela apresente mais de uma solicitação, será considerada válida 

somente a primeira registrada no sistema do INSTITUTO GRPCOM. 

http://www.institutogrpcom.org.br/servicos-e-cidadania/solicite-um-servico
http://www.institutogrpcom.org.br/servicos-e-cidadania/solicite-um-servico


 

6.1.5. A entidade cadastrada não poderá escolher o parceiro prestador do 

serviço. 

 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1. O resultado deste edital, contendo as solicitações de serviços a 

serem atendidas, será publicado no site do Projeto Serviços e Cidadania e 

comunicado por e-mail às instituições participantes, não cabendo 

recurso da decisão. 

 

7.2. Solicitações de serviços não atendidas serão comunicadas seguidas 

de suas justificativas à entidade cadastrada pelo INSTITUTO GRPCOM, 

de modo que, sanadas eventuais irregularidades, a entidade poderá 

apresentar nova solicitação no próximo edital. 

 

 

8. CONTRAPARTIDAS EXIGIDAS 

 

8.1. As entidades cadastradas cujas solicitações tiverem sido 

selecionadas nos termos de edital se comprometem a:  

 

8.1.1. Fornecer informações mensais sobre o status do serviço prestado à 

coordenação do Projeto Serviços e Cidadania. 

 

8.1.2. Disponibilizar, como mínimo, uma pessoa responsável que possa 

acompanhar o desenvolvimento do serviço e, na medida em que haja 

necessidade, encaminhar ao parceiro as informações exigidas para a 

execução do projeto.  

 



8.1.3. Preencher a avaliação do serviço no prazo de 15 (quinze) dias 

depois de sua finalização.  

 

8.1.4. No período entre três e seis meses depois de feita a avaliação, 

reportar à equipe do Projeto Serviços e Cidadania, por meio de textos e 

imagens, quais os resultados obtidos com a finalização do serviço.  

 

8.2. A entidade cadastrada que não realizar as atividades descritas acima 

fica impedida de participar dos próximos editais de solicitação de 

serviços enquanto não regularizar as contrapartidas pendentes. 

 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. A solicitação de serviços das entidades cadastradas implica 

aceitação de todos os termos constantes deste Edital.  

 

9.2. Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail 

servicosecidadania@grpcom.com.br. 

 

9.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria do INSTITUTO 

GRPCOM. 

 

9.4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2015. 


